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n I debattinlägget »Multisjuka 
äldre – en utmaning för vård-
dataanalytiker och hälsoeko-
nomer« efterlyser Krister 
Järbrink och medförfattare 
en gemensam definition av 
gruppen äldre multisjuka 
(Läkartidningen 12/2011, 
 sidorna 674-5).

Sveriges Kommuner och 
landsting har tillsammans 
med tolv landsting och 29 
kommuner under 2010 ge-
nomfört en kvalitativ upp-
följning av multisjuka äldre. 
Sammanlagt har 299 inter-
vjuer av sjuka äldre gjorts, 
närstående har intervjuats, 
journaler och registerdata 
har studerats, läkemedelsbe-
handlingen har undersökts 
och de totala kostnaderna för 
vård och omsorg har beräk-
nats. De första resultaten 
presenterades på en välbe-
sökt konferens i Stockholm 
den 15 mars ‹http://www.skl.
se/press/nyheter_2/mest-
sjuka-aldre-kartlagda›.

Undersökningsgruppen ut-
gjordes av personer 75 år och 
äldre som under de senaste 12 
månaderna vårdats tre eller 
fler gånger på sjukhus och fått 
tre eller fler diagnoser från 
olika diagnosgrupper enligt 
ICD-10. Syftet var att identi-
fiera systemfel inom vård och 
omsorg. Liknande undersök-
ningar utifrån samma defini-
tion har tidigare utförts av 
Ulla Gurner i främst Stock-
holm. Nu ville vi få ett större 
material, från hela landet.

Undersökningen bekräftar 
att det brister i vård och om-
sorg för denna grupp. Sjuka 
äldre med stora behov av 
sammansatta insatser från 
vård och omsorg uppmärk-
sammas inte tillräckligt. Det 
saknas ett helhetsperspektiv, 
vilket leder till punktvisa in-
satser utan sammanhang, 
 något som i sin tur leder till 
onödigt höga kostnader och 

onödiga 
kvalitets-
brister.

Brister 
som iden-
tifieras är 
avsaknad 
av konti-
nuitet och 
problem 
med till-
gänglighet 
i primärvården. På sjukhusen 
ses långa väntetider på akut-
mottagningen och stressad 
personal. Läkarbesök i hem-
sjukvården förekommer näs-
tan inte alls, och i hemtjäns-
ten finns så många utförare 
att det är vanligt att den äldre 
säger upp insatserna. Felak-
tig läkemedelsbehandling är 
ett stort problem, och vård-
planer är ofta bristfälliga el-
ler inaktuella. En person med 
samordningsansvar för den 
äldres behandling är något 
som de äldre efterfrågar.

För att spegla systembris-
ter fungerar SKL:s definition 
i den aktuella undersökning-
en bra. För att utveckla nya 
vårdtjänster för helhetsom-
händertagande i öppna vård-
former kommer andra defini-
tioner att behöva utvecklas. I 
den gemensamma satsning 
som SKL och staten gör för 
att förbättra vård och omsorg 
om äldre har begreppen sjuka 
äldre respektive mest sjuka 
äldre valts.  

Undersökningen visar att 
 begreppet multisjuka äldre 
enligt ovanstående definition 
fångar personer med varie-
rande behov av vård och om-
sorg. Dödligheten i gruppen 
är hög, och personer i livets 
slutskede utgör en stor del. 
Kostnaderna för vård och 
omsorg varierar stort obero-
ende av kön, ålder eller dia-
gnos. Den faktor som har 
störst betydelse för kostna-

derna är ADL-förmågan (all-
männa dagliga livsfunktio-
ner). Medianvårdtiden på 
sjukhus var 25 dagar under 
1,5 år, en ganska kort tid i den 
äldres liv, och står för 60 pro-
cent av den totala kostnaden. 
Den minsta kostnaden, 5 pro-
cent, svarar primärvården för.

Vi håller med Järbrink och 
medförfattare om att »multi-
sjuka äldre« är ett begrepp 
med begränsad användbar-
het. Vår bild av de mest sjuka 
äldre är att det handlar om 
biologiskt åldrade personer 
som är nära sin funktionella 
sviktgräns, är beroende av 
andra, har flera samtidiga 
hälso problem, flera läkeme-
del och många vårdgivare.

Sveriges Kommuner och 
landsting har träffat en över-
enskommelse med staten om 
prestationsbaserade statsbi-
drag till vård och omsorg om 
de mest sjuka äldre. Genom 
bättre kunskap om resultaten 
i vård och omsorg om äldre 
ska förbättrings arbetet kun-
na koncentreras till de mest 
angelägna bristområdena. 

Aktiv läkarmedverkan är 
en förutsättning för att kun-
na komma till rätta med da-
gens problem och den utma-
ning som fler äldre som över-
levt fler sjukdomar och upp-
nått en hög ålder innebär. Ett 
stort mått av nytänkande 
kommer att behövas för att 
långsiktigt kunna garantera 
landets äldre personer en 
trygg och säker sista tid i livet.

Med vår undersökning har 
vi visat att det inte saknas re-
surser kring dessa personer. 
Frågan är nu om dessa inte 
skulle kunna användas på ett 
bättre sätt.

Maj Rom
leg läkare; projektansvarig  

för »Bättre liv för sjuka äldre«, 
Sveriges Kommuner och  

landsting (SKL) 
maj.rom@skl.se

n debatt och brev

Sveriges Kommuner och landsting:

Begreppen »sjuka äldre« och 
»mest sjuka äldre« är att föredra

Det finns fler debattinlägg på 
Lakartidningen.se/debatt

Låt arbetslinjen gälla även 
för patienter med depression 
och utmattningssyndrom!
Det är dags att inse, Ulf Kris-
tersson, att det finns männis-
kor som aldrig kan arbeta mer 
än halvtid. Det är dags att 
inse att vissa människor kan 
behöva tre–fyra år för sin re-
habilitering, och att den kan 
kräva samverkan under tre–
fyra år mellan sjukvården, 
Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen utan konti-
nuitetsavbrott och med en 
målmedveten planering som 
bevarar hoppet.

Pia Andersson, Bengt 
Annebäck, Emma Dahlberg, 

Inga-Britt Eriksson, Tom Grape 

Apropå autism i LT 8/2011:
Replik till Måns Eriksson  
och Monica Westerlund: 
Medicinsk kommentar  
om tidig screening för 
 autism förvånar
Fokus i vår artikel är det inter-
nationella kunskapsläget av-
seende tidig upptäckt, scre-
ening och diagnostik av au-
tism och den möjlighet till ti-
diga behandlingsinsatser som 
en tidig upptäckt skapar. Vi 
finner dock inlägget förvånan-
de. Vårt intryck är att syftet 
med kommentaren är att få till 
stånd en allmän diskussion 
om screening och att ni inte 
satt er in i vad vi egentligen 
säger i vår artikel. 
Gudrun Nygren, Eva Sandberg, 

Thomas Arvidsson,  
Christopher Gillberg

Slutreplik: Göteborgsscreen-
ingens uppläggning gör att 
sensitivitet och specificitet 
inte kan beräknas
Vi anser att sensitivitet och 
specificitet är centrala mått 
för att bedöma huruvida en 
screening är framgångsrik el-
ler inte. Göteborgsscreening-
en är emellertid upplagd på 
ett sådant sätt att dessa mått 
inte kan beräknas.

Mårten Eriksson, 
Monica Westerlund

Mer debatt på
Lakartidningen.se

»Mest sjuka äldre« 
är det begrepp 
som används i 
SKL:s och statens 
äldresatsning.
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